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Aktivitetsplanen for hver uge i september, oktober og november 
bliver hængt op i hver afdeling. Aktivitetsplanerne vil blive hængt op 
om mandagen. 

Så melder efteråret sin ankomst og det vil medføre at en række 
udendørs aktiviteter kommer til at foregå indendørs.  

Vild med dans, som har vi jo har afholdt ude i atriumgården, 
fortsætter vi med udenfor indtil kulden sender os indendørs.  

Mange har haft en stor glæde ved at mødes og være en del af 
fællesskabet, enten når vi danser eller bare nyder den dejlige 
musik. Vi fortsætter med at servere kolde drikke sammen med 
nogle chips. 

Jeg håber på at vi i løbet af efteråret vil kunne få arrangeret nogle 
flere koncerter. 

Gudstjenester bliver holdt en gang om måneden. Det bliver vores to 
sognepræster Sigurd og Jørgen fra Sct. Mariæ Kirke, der vil skiftes 
til at holde gudstjenesterne.    

Kaj og vores besøgshund Liva kommer om mandagen kl. 10:30. 
Her starter vi med at gå i dalen, derefter i vangen. Til sidst slutter vi 
med en kop kaffe i Lyets spisestue, efter at alle interesserede har 
haft mulighed for at få besøg af hunden Liva. Alle er velkommen til 
at komme ved ca. 11. tiden til en snak og en kop kaffe. 

Ud over musik vil der stadigvæk være individuelle samtaler og 
banko. Vi vil også kunne spille forskellige spil som yatzy, billard 
eller bowling osv.  

Herudover kan vi gå ture og komme ud og se på efteråret samt 
mærke temperaturen ændre sig. Her skal vi naturligvis have trøjer 



og jakker på. Endvidere vil der være busture så vi kan komme helt 
ud i skoven og se efterårsfarverne og i øvrigt vil vores dygtige 
cykelpiloter komme forbi og invitere på en cykeltur.  

Længere henne på året, hvor det bliver koldere og knapt så sjovt at 
komme udenfor, vil der blive vist gamle danske film. Tænker at vi 
skal i gang med at bage kanelsnegle, småkager og hvad vi ellers 
kan finde på af lækkerier.  

Endvidere skal vi have mad-møderne med køkkenet, således at vi 
får besluttet de kommende måneders menuer, så alle herved får 
indflydelse på hvad, der bliver serveret. 

 

 

 Mange hilsner fra Berit aktivitetsmedarbejder   
 

 

Vi har haft besøg af den skønneste Pony Monomie og Tina. 


